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INSTALLATIONSANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTIONS
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR VERLEGUNG
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Heizkreis niemals im aufgerolltem Zustand in Betrieb nehmen oder an das Netz anschließen.
Bei der Verlegung dürfen nur die Kaltleiteranschlussleitungen gekürzt oder verlängert werden.
Die Heizleitungen selbst dürfen weder direkt an das Netz angeschlossen noch gekürzt werden.
In der Zuleitung ist eine Sicherung mit einer Kontaktöffnung von mind. 3 mm zu installieren.
Die Heizkreise immer nur parallel und nicht in Reihe verdrahten.
Die Schutzumflechtung der Anschlussleitung ist an die Erdungsmaßnahme (PE-Leiter) anzuschließen.
Die Installation der Schalterdose im Badezimmer oder in Feuchträumen darf nur außerhalb vom Schutzbereich 2 nach VDE 0100 erfolgen.
Die Zuleitung vom 230 VAC Netzanschluss (3x1,5 mm²) zur Kaltleitung des Heizkreises erfolgt als feste Verbindung über eine Anschlussdose. Die
Installation ist ausschließlich durch eine Elektrofachkraft sorgfältig nach den Regeln DIN-VDE auszuführen.
Bei parallel angeschlossenen Heizkreisen darf der Gesamtstrom nicht höher sein als der Strom, für den der Thermostat ausgelegt ist (siehe Typenschild
Thermostat).
Muffen dürfen nicht geknickt werden.
Heizleitungen dürfen nicht gekreuzt oder geknickt werden.
Biegeradius mind. 30 mm beim Umkehrbogen.
Heizkreise dürfen nur mit einem Fehlerstromschutzschalter (30 mA) betrieben werden.
Die Zugbeanspruchung auf die Muffen darf die maximal zulässige Belastung von 120 N nicht überschreiten.
Eine Überquerung der Heizleitungen über Bewegungs- oder Dehnfugen ist nicht zulässig.
Die minimale Verlegetemperatur beträgt +5°C.
Heizleitungen dürfen nicht durch oder hinter Dämm- oder Isolierungsmaterial geführt werden. Ebenso nicht unter Möbeln, Wannen oder Ähnlichem
verlegt sein. Ein Wärmestau in diesen Bereichen und Befestigungshilfen (z.B. Nägel, Schrauben) zur Fixierung der Objekte könnten zu einer Beschädigung
der Heizmatte bzw. Heizleitungen führen.
Die Heizleitungen müssen in einem Abstand von 60 cm zu den Stellwänden verlegt werden.
Vor und nach der Verlegung müssen der Isolationswiderstand und der Widerstandswert gemessen werden.
Der Anschluss der Heizkreise darf nur von einem berechtigten Fachmann, unter Beachtung gültiger, aktueller VDE Bestimmungen erfolgen z.B.
VDE 0700 Teil 753 und VDE 0100 Teil 701.
Es muss geprüft werden, ob die vorhandene Wärmedämmung im Boden dem Stand der Technik entspricht. Somit wird ein hoher Energieverbrauch
ausgeschlossen.
Der Boden, auf dem die Heizeinheit aufgebracht wird, darf auf keinen Fall in seiner Oberfläche wechseln. Andere Untergründe als Estrich sind nicht
erlaubt.
Der Heizkreis darf nicht in Wände oder Decken eingebaut werden.
Als Lieferant garantieren wir für einwandfreies Material. Für Fehler, die durch unsachgemäße/n Handhabung/Einbau entstehen, übernehmen wir keine
Haftung.
Der Boden, auf dem die Heizeinheit aufgebracht wird, muss eben, sicher, fest und ausreichend belastbar sein. Die Oberfläche muss trocken, sauber und
frei von Fett, Staub und scharfen Gegenständen sein.
Sollte der Unterbau uneben sein, so ist dieser vor der Verlegung der Heizelemente mit einer geeigneten Ausgleichsmasse zu nivellieren, sodass Hohlräume
unterhalb der Heizleitung vermieden werden.
Die Verbindungsmuffe muss komplett von Mörtel, Estrich oder Fliesenkleber umschlossen sein.
Die Heizleitungen und Muffen müssen komplett von Mörtel, Estrich oder Fliesenkleber umschlossen sein.
Nehmen Sie die Heizung erst nach der Aushärtung des verarbeiteten Materials, wie Ausgleichsmasse oder Spachtelmasse in Betrieb.
Es dürfen nur Materialien zur Verarbeitung verwendet werden, die für Fußbodenheizungen geeignet, bzw. von den jeweiligen Herstellern entsprechend
zugelassen sind.
Die komplette Anschlussleitung (Kaltleiter) muss in einem Leerrohr nach DIN EN 61386-1 eingebaut sein.
Die Fühlerleitung des Thermostats muss in einem separaten Leerrohr nach DIN EN 61386-1 verlegt werden.
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GENERAL INFORMATION TO INSTALLATION
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Never electrically connect or turn the heating section on while coiled.
Only the heating mat cold lead wires are allowed to be lengthened or shortened during the installation.
Never electrically connect or shorten the heating wires.
Always install the heating section strictly using an all pole disconnection (e.g. relay, power contacter) with a contact opening of minimum 3 mm.
Multiple heating sections must be connected parallel in a recessed electrical box.
Always connect the braided shield or screen to the PE ground conductor.
Always install the thermostat outside of the protected zone 2, according to VDE 0100.
Always connect the heating section, by means of an electrical box, firmly to the power supply 230 VAC (3x1,5mm²). Electrical installation is only allowed
according to DIN-VDE or local regulations and installation by a qualified electrician.
Never exceed the total amperage of the thermostat (refer to thermostat specifications) by parallel connected heating mats.
Never fold the terminations.
Never cross or fold the heating wires.
Never bend the heating cables less than 30 mm radius at the turnings.
Always operate the heating section with a ground fault circuit breaker (30mA).
Never impact the termination joints more than 120 N.
Never install the heating cable over a building expansion joint.
The minimum installation temperature is +5°C.
Never install the heating section through or behind insulation material, under cabinets, under fixed objects or in small closets. Excessive heat will build up
in these small spaces and the fasteners (nails, screws, etc.) used to install the fixed objects could damage the heating section.
The heating section must be installed with a distance of 60 cm to the walls.
Always record the heating section resistance readings before and after the installation.
Always make sure all electrical work is executed by qualified persons in accordance with the local building regulations, electrical codes and the latest VDE
regulations (for example VDE 0700 Part 753, VDE 0700 Part 701 and DIN VDE 1264-3).
Always verify that the existing floor thermal insulation complies with the latest technical standards and regulations. Therefore, a high energy
consumption is excluded.
It is not allowed to change the surface area of the subfloor, on which the heating mat is installed. Underlaying materials other than mortar or screed are
not allowed to be used.

• Never install the electrical heating mat in walls or ceilings.
• We guarantee that our products are free from defects in materials and workmanship. Products that have been mechanically damaged due to incorrect
connection or due to disregard of the terms of operating rules and servicing, are not subject to warranty repairs, replacement or return.
• The subfloor should be even, secure, solid and with an appropriate load capacity. The surface has to be dry, clean, free of grease, dust and sharp objects.
• If the subfloor is uneven, it is necessary to level it, using a self-leveling floor compound before installation of the heating section in order to avoid air
cavities underneath the heating section.
• Completely cover the termination sleeves with mortar, screed or tile glue.
• Always embed the heating wire and termination sleeves completely with mortar, screed or tile glue.
• Never turn on the underfloor heating system before the mortar or screed is fully dry.
• Always use materials for the installation which are certified by the manufacturer for underfloor heating systems.
• Always install the cold lead cable of the heating section inside a seperate corrugated tube (DIN EN 61386-1).
• Always install the floor temperature sensor cable inside a seperate corrugated tube (DIN EN 61386-1).

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TELEPÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN
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Ne helyezze feszültség alá a fűtőpaplant feltekert állapotban.
Csak a fűtőpaplan hidegvezetékeit rövidítheti meg, vagy toldhatja a telepítés során.
Soha ne kösse direktben a hálózathoz a fűtőkábelt és ne is rövidítse meg azt.
Az elektromos padlófűtési rendszer bekötéséhez alkalmazzon olyan kapcsolóberendezést, amely minden vezetőt megszakít (pl. relé, mágneskapcsoló,
kismegszakító) és amelynek az csatlakozói minimum 3 mm-esek.
Több fűtőpaplan alkalmazása esetén azokat párhuzamosan kell kötni egy megfelelő kötődobozban.
A szövött árnyékolást vagy földelést mindig csatlakoztassa a földelővezetőhöz (PE).
A termosztátot a villamos zóna 2-n kívülre kell elhelyezni, a VDE 0100 -nak megfelelően.
Az elektromos padlófűtést villamos kötődoboz segítségével kapcsolja a hálózathoz, mely min. 230 V (3 x 1,5 mm²). A fűtőpaplan bekötését bízza
szakemberre, aki az aktuális előírásoknak megfelelően készíti azt el.
Soha ne lépje túl a termosztát névleges terhelhetőségét (nézze meg a termosztát specifikációját) a párhuzamosan kötött fűtőpaplanok alkalmazása során.
Ne hajtsa meg a lezáróelemeket.
Ne keresztezze vagy hajtsa meg túlságosan a fűtőkábeleket.
Soha ne hajtsa meg a fűtőkábelt 30mm-nél kisebb hajlítási sugárban.
Az elektromos fűtőkábeleket és paplanokat mindig áram-védőkapcsoló segítségével üzemeltesse (FI-relé, 30 mA).
Soha ne érje a kötéseket 120 N-nál nagyobb erőbehatás.
Ne telepítse a fűtőkábelt az épület dilatációs pontjára.
A minimális telepítési hőmérséklet +5°C.
Ne telepítse a fűtőkábeleket csillapító- és szigetelőanyagok, szekrények, fix telepítésű tárgyak vagy kis gardróbok alá. Különösen magas hőmérséklet
alakulhat ki itt, és a rögzítőelemek (szög, csavar, stb.) is sérülést okozhat a kábelen.
A fűtőkábelt a faltól számított 60cm távolságra helyezze el.
Mindig mérje meg és jegyezze fel a fűtőpaplan ellenállásértékét a telepítés előtt és után is.
A fűtőpaplan bekötését bízza szakemberre, aki az aktuális előírásoknak megfelelően készíti azt el. (pl. VDE 0700 Part 753, VDE 0700 Part 701,
DIN VDE 1264-3, IEC 60364-7-753, IEC 60364-7-701, IEC 60364-5-52, DIN EN 61386-1, DIN 18015-2).
Ellenőrizze, hogy a padló szigetelése megfelel a legutolsó előírásoknak és szabványoknak. Így a magas energiafogyasztás elkerülhető.
A padló, amelyre a fűtőpaplant elhelyezik, anyagában nem változhat. Más alap, mint valamilyen betonfelület nem megengedett.
Ne telepítse a fűtőkábelt falfelületbe vagy mennyezetbe.
A gyártó garantálja a minőséget. Olyan hibákért amelyek nem megfelelő kezelésből vagy beépítésből erednek nem vállalunk felelősséget, és 		
garanciaigényt sem tudunk elfogadni.
Az aljzatbetonnak egységesnek, szilárdnak kell lennie, megfelelő tartóképességgel kell rendelkeznie. A felület legyen tiszta, száraz, szilárd, por- és
szennyeződésmentes, ne legyenek rajta éles felületek.
Amennyiben a padlófelület egyenetlen, azt megfelelő padlókiegyenlítő segítségével ki kell egyenesíteni, hogy ne keletkezzenek levegős részek a
fűtőpaplan alatt, rontva a fűtés hatásfokát.
A záróelemeket teljesen el kell fedni csemperagasztóval vagy más cementalapú rögzítőanyaggal.
Minden esetben teljesen fedje el a fűtőkábelt és a csatlakozóelemeket a csemperagasztóval vagy más cementalapú rögzítőanyaggal.
Ne helyezze üzembe a fűtőpaplant mielőtt a csemperagasztó, habarcs vagy padlókiegyenlítő tökéletesen ki nem száradt.
Csak olyan anyagokat használjon fel, amelyeket a gyártó igazoltan padlófűtéshez ajánl.
A fűtőpaplan hidegkábelét mindig külön védőcsőbe helyezve telepítse (DIN EN 61386-1).
A padlóhőmérséklet-érzékelő kábelét is védőcsőbe helyezve telepítse (DIN EN 61386-1).

VERLEGEPLAN
INSTALLATION PLAN
TELEPÍTÉSI TERV
Erstellen Sie sich einen Verlegeplan für den Heizkreis und notieren Sie sich die heizungsfreien Zonen an den raumumschließenden Wänden.
Der Heizkreis muss mindestens einen Abstand von 30 mm zu leitfähigen Teilen des Gebäudes haben (z.B. Wasserleitungen).
Draw the layout of the electrical underfloor heating section and write down the zones free of the heating mat and spacings at the surrounding walls.
The distance of the electrical heating section and any conductive parts of the building have to be at a minimum of 30 mm (for example, water pipe).
Rajzolja meg a fűtőkábellel fedett területet, jegyezze fel szintén a nem fűtendő részeket és a környező falaktól elhagyandó területeket. A fűtőpaplannak
minimum 30mm távolságra kell elhelyezkednie a hővezetőképes részektől (pl. vízcsővek).
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INSTALLATION
INSTALLATION
TELEPÍTÉS

1

UNTERGRUND VORBEREITEN
SUBFLOOR PREPARATION
AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE
Vor dem Verlegen der Heizmatte auf dem Estrich, muss der Untergrund sauber, trocken, fest, staub- und
schmutzfrei sein. Sollte der Unterbau uneben sein, so ist dieser vor der Verlegung der Heizelemente zu
nivellieren, sodass Hohlräume unterhalb der Heizleitung vermieden werden. Bewegungsfugen in der
Unterkonstruktion dürfen auf keinen Fall mit dem Flächenheizelement überbrückt werden.
The subfloor should be even, secure, solid and with an appropriate load capacity. The surface has to be dry,
clean, free of grease, dust and sharp objects. If the subfloor is uneven, it is necessary to level it, using a selfleveling floor compound before installation of the heating mat, in order to avoid air cavities underneath the
heating mat. Never install the heating cable over a building expansion joint.

A fűtőpaplan aljzatbetonra történő fektetése előtt a felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. Amennyiben a
padlófelület egyenetlen, azt megfelelő padlókiegyenlítő segítségével ki kell egyenesíteni, hogy ne keletkezzenek levegős részek a fűtőpaplan alatt, rontva a
fűtés hatásfokát. Soha ne telepítsen fűtőkábelt az épület dilatációs csomópontjaihoz.
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VORBEREITUNG FÜR THERMOSTAT
THERMOSTAT INSTALLATION PREPARATION
ELŐKÉSZÜLETEK A TERMOSZTÁT TELEPÍTÉSÉHEZ
Boden und Wand müssen vor der Verlegung der Heizmatte für Kaltleiter und Temperaturfühler so
aufgeschlitzt werden, dass zwei Leerrohre darin bündig versenkt werden können (Achtung! Kaltleiter und
Bodentemperaturfühler nicht im gleichen Rohr verlegen!). Für den elektronischen Thermostat (Platzierung)
sollte an der ausgewählten Stelle eine handelsübliche Unterputzdose mit 230 VAC Netzanschlussleitung aus
dem Hausnetz vorhanden sein. Ein Fehlerstromschutzschalter (30 mA) ist vorzusehen.
Chisel out channels for the power supply wires, cold leads and temperature sensor in the wall and floor
(Attention! Cold leads and sensor cable have to be installed into two seperate corrugation tubes!). A
standard plastic round recessed electrical box with 230 VAC power supply is prefered for installation at the chosen
thermostat location. A ground fault circuit breaker (30 mA) should be used for the 230 VAC heating mat circuit.

A padlóban és a falon mélyedést kell készíteni a fűtőkábel hidegvezetéke és a termosztát kábele számára, úgy hogy azokat egy külön védőcsőbe helyezve
el tudja vezetni (Figyelem! A hidegvezeték és a hőérzékelő kábele számára külön védőcső szükséges!). Az elektronikus termosztát számára a
kiválasztott helyen egy süllyeszthető szerelvénydobozt kell elhelyezni a falban, 230 V csatlakozással. Áram-védőkapcsoló (30 mA) alkalmazása szükséges a
fűtőpaplanokhoz.

3

BODENFÜHLER FIXIEREN
FLOOR TEMPERATURE SENSOR INSTALLATION
PADLÓÉRZÉKELŐ RÖGZÍTÉSE
Bodenfühler fixieren
Die Fühlerleitung des Thermostats muss in einem separaten Leerrohr nach EN 61386-1 verlegt werden.
Der Bodenfühler sollte in der Mitte von zwei Heizleitungen verlegt werden. Verlegen Sie den Kaltleiter
(Netzanschlussleitung) seitlich bis zur Anschlussdose und kreuzen Sie hierbei nicht den Heizleiter! Halten
Sie einen Mindestabstand von ca. 2 cm zu dem Heizleiter ein! Für das elektronische Thermostat sollte an der
ausgewählten Stelle eine handelsübliche Unterputzdose mit 230 V AC Netzanschlussleitung aus dem Hausnetz
vorhanden sein. Ein Fehlerstromschutzschalter (30 mA) ist vorzusehen. Stellen Sie während der Installation
des Wellrohrs (Ø16mm) und nochmals vor der Verlegung des Estrichs sicher, dass der Sensor im Wellrohr
verlegt und wieder herausgenommen werden kann!

Sensor installation
The floor temperature sensor cable has to be placed into a seperate corrugated tube according to EN 61386-1.
The sensor should be placed centrally between the heating conductor. Route the heating mat cold lead through
the second corrugated tube. Do not cross the cold lead over or place it closer than about 2 cm to the mat heating wires! A standard plastic round recessed
electrical box with 230 VAC power supply is preferred for installation at the chosen thermostat location. A ground fault circuit breaker (30 mA) should be
used for the 230 VAC heating mat circuit. Ensure that the sensor can be placed into and removed from the corrugated tube (Ø16mm); once during
installation of the tubing and again before installation of the floor finish!
4

Érzékelő telepítése
A padlóérzékelő kábelét egy külön védőcsőben kell elhelyezni az EN 61386-1-nek megfelelően. Az érzékelőt két fűtőkábel között középen kell elhelyezni. A
fűtőkábel hidegvezetékét a második védőcsőben helyezze el! Ne kersztezze a hidegkábel és a fűtőkábelt, és ne helyezze a fűtőkábelhez közelebb mint 2 cm!
Az elektromos termosztát elhelyezéséhez egy szabványos süllyeszthető szerelvénydoboz szükséges, 230 V tápellátással a megfelelő helyen. Egy áramvédőkapcsoló (30mA) alkalmazása is szükséges a 230 VAC tápfeszültség biztosításához a fűtőkábelek esetén. Győződjön meg róla a kábelfektetés során és a
padlóburkolat elhelyezése előtt is, hogy az érzékelő elhelyezhető és eltávolítható a védőcsőből (Ø16mm)!

34

Reinigen Sie den Untergrund
vor der Verlegung den
Heizkreis gründlich.

45

Thoroughly clean the
underfloor before laying the
heating section.
A fűtőpaplan telepítése előtt
takarítsa fel az aljzatot.

Verlegen Sie den Heizkreis
entsprechend dem Verlegeplan. Wir
empfehlen hierzu den Einsatz des
25mm Befestigungsbandes (siehe
nachfolgendes Bild).
Lay the heating section according to your
layout plan. We suggest to use 25mm
installation banding as in the following
pictures.
Fektesse le a fűtőkábelt a telepítési
tervének megfelelően. A következő
képen látható 25 mm-es rögzítőszalag
használatát javasoljuk.

56

Messen und vergleichen Sie den Widerstand des Heizkreises. Messen Sie
den Isolationswiderstand. Dieser darf nicht kleiner als 10 MOhm sein.
Measure and compare the resistance of the heating section. Measure the
insulation resistance. This cannot be smaller than 10 MOhm.
Mérje meg a fűtőkábel ellenállását, és hasonlítsa össze az előző mérés
adataival vagy számítással ellenőrizze a megfelelőséget. Mérje meg a
szigetelési-ellenállás értékét is. Ez nem lehet 10 MOhm-nál kisebb.
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FLEX-FLIESENKLEBER ODER SPACHTELMASSE AUFTRAGEN
TILE ADHESIVE OR SCREED LAYING
CSEMPERAGASZTÓ VAGY HABARCS FELVITELE

Beim Auftragen von Flex-Fliesenkleber oder FlexSpachtelmasse mit einem Zahnspachtel ist darauf zu achten, dass eine Beschädigung der
Heizleiterisolierung vermieden wird. Der Heizleiter muss im vollen Umfang und in der gesamten Länge voll umschlossen sein. Gegebenenfalls muss die
Heizmatte nach dem Aufbringen des Klebers bzw. der Spachtelmasse leicht angehoben und dann wieder in den Fliesenkleber eingedrückt werden.
Wenn andere Oberbeläge, wie z.B. PVC oder Teppichboden verlegt werden sollen, muss die Heizmatte mit geeigneter Nivelliermasse
(Flex-Ausgleichsmasse), deren Wärmedurchgangswiderstand nicht größer als Rl = 0,15 m²K/W sein darf und eine Dauertemperaturbeständigkeit von
mind. 50°C haben sollte, ca. 5-10 mm überdeckt sein. Auf eine entsprechende Wärmeleitfähigkeit des Oberbelages muss geachtet werden, siehe Punkt 4.
(THERMOSTAT-INSTALLATION UND BODENAUFBAU). Nachdem Sie den Oberbelag verlegt haben, messen Sie nun zum zweiten Mal den Isolationswiderstand
und den Widerstandswert der Heizmatte. Werte nun in das beiliegende Protokoll unter „nach Einbau“ eintragen. Nach entsprechender Trocknungszeit
mit Flex-Fugenmaterial verfugen. Bewegungsfugen, die an allen anschließenden Bauteilen und Einbauten vorzusehen sind, werden mittels Fuge aus
Silikon geschlossen. Nach der Verlegung ist das Hinweisschild (befindet sich am Kaltleiter) in der Unterverteilung anzubringen und Raumbezeichnung,
Artikelnummer und Leistung einzutragen.
Be careful not to damage the heating conductor insulation with the tile trowel during the laying of the tile adhesive or screed. The heating wire has to be
completely covered over the full extent of the heating mat. If necessary after the laying of the tile adhesive or screed, the heating mat may be adjusted by
slightly lifting and then pressing it firmly back into the laying material again. For different coverings, e.g. PVC or carpet, the electrical underfloor heating
section has to be completely covered with a self-leveling floor compound about 5-10 mm. The heat transition coefficient (conductance) of the leveling
material is not permitted to exceed Rl= 0,15 m²K/W and the leveling material exposure temperature resistance has to be minimum 50°C. The appropriate
conductance of the floor finishing is found in Fig. 4. (THERMOSTAT INSTALLATION AND FLOOR CONSTRUCTION). After the laying of the floor finish, measure
and record the heating section and insulation resistance. Please retain the resistance readings record. Once the tile adhesive is cured, grout the tiles with
appropriate material. Tile expansion joints shall be provided at all adjoining building units and built-ins. These expansion joints are to be grouted by means
of silicone. The product identification label (located at the cold lead) has to be placed at the electrical box.
Óvatosan járjon el a simítóval a ragasztó felvitelekor, nehogy megsérüljön a kábel szigetelése. A fűtőkábelt teljes mértékben el kell fedni ragasztóanyaggal.
Ha szükséges, a ragasztó felvitele utána fűtőkábel elhelyezése valamelyest módosítható még a paplan megemelésével és finoman a ragasztófelületbe
történő visszanyomkodásával, amíg a ragasztó meg nem köt.
Bizonyos padlóburkolatok esetén, mint a PVC vagy padlószőnyeg, a fűtőkábelt teljesen el kell fedni kb. 5-10 mm önterülő padlókiegyenlítővel is. A
padlókiegyenlítő hőszigetelőképessége (hővezetése) nem haladhatja meg az Rl = 0,15 m²K/W és a kiegyenlítőnek min. 50°C hőmérsékletet el kell tudnia
viselni. A megfelelő hővezetőképességi értékeket különféle burkolatok esetén a 4. ábra tartalmazza (A TERMOSZTÁT TELEPÍTÉSE ÉS PADLÓBURKOLÁS).
A padlóburkolat elhelyezése után mérje meg a kábel ellenállását és szigetelési ellenállásértékeit. Kérjük az értékeket jegyezze fel és őrizze meg azokat.
Ha a csemperagasztó megkötött, fugázza ki a hézagokat megfelelő fugázóanyaggal. A csempeburkolat számára dilatációs hézagokat kell készíteni a
csatlakozó épületek és felületek esetén. Ezeket a dilatációs hézagokat rugalmas anyaggal tudja fugázn.
A termékazonosító cimkét (a hidegvezetéken található) helyezze el a villamos kötődobozban.
5

Schließen Sie den Heizkreis
an das Thermostat an.

68

Verlegen Sie den Estrich bzw.
die Ausgleichsmasse.

79

Connect the heating section
to the thermostat.

Lay the mortar or leveling
compound.
Vigye fel a habarcsot vagy
padlókiegyenlítőt a felületre.

Csatlakoztassa a fűtőpaplant
a termosztáthoz.

Verlegen Sie den
gewünschten Oberbelag.

8
10

Lay the desired flooring
finish.
Helyezze el a kívánt
padlóburkolatot.

GLUE

THERMOSTAT-INSTALLATION UND BODENAUFBAU
THERMOSTAT INSTALLATION AND FLOOR CONSTRUCTION
A TERMOSZTÁT TELEPÍTÉSE ÉS PADLÓBURKOLÁS
1
1
2

H = 30cm

3

3

.
5

4
6

7
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1

Elektronisches Thermostat;
Zuleitung NYM 3 x 1,5 mm² zur Verteilung

Electrical thermostat;
Power supply distribution cable
NYM 3 x 1,5 mm²

2

Wellrohr für Temperaturfühler (Bodenfühler)
oder Kaltleiter (beide dürfen nicht zusammen in
einem Rohr verlegt werden)

Corrugated tube for the temperature sensor or Védőcső a hőérzékelő vagy a hidegvezeték
the cold lead (both are not to be installed inside számára (a két kábel nem telepíthető egy
the same tube)
védőcsőbe)

3

Unterputzdose (bei mehreren Heizmatten, die
zu einem Thermostat führen, ist eine separate
Unterputzdose erforderlich)

Süllyesztett kötődoboz (ha egy
Recessed electrical box (only necessary for more
termosztáthoz több fűtőpaplan csatlakozik,
than one heating mat)
használata javasolt)

Elektronikus Termosztát;
betápkábel NYM 3 x 1,5 mm² az elosztótól

4

Oberbelag*

Floor finishing*

Padlóburkolat*

5

Heizkreis im Klebemörtel

Heating section embedded in tile adheasive

Fűtőkábel, csemperagasztóba ágyazva

6
7

Temperaturfühler, mittig zwischen zwei
Heizleitern
Untergrund mit Wärmedämmung

Temperature sensor, centered between two
heating conductors
Subfloor with thermal insulation

Hőmérsékletérzékelő, két fűtőszál közé
elhelyezve
Aljzatbeton hőszigeteléssel

4

Oberbelag*

Floor Finish*

Padlóburkolat*

Fliesen

Tile

Csempe

< 13 mm

0.012 m2K/W (0.12 TOG)

Teppichboden

Carpet

Padlószőnyeg

< 10 mm

0.09 m2K/W

(0.90 TOG)

PVC

PVC

PVC

< 2 mm

0.01 m2K/W

(0.10 TOG)

Kork

Cork

Parafa

< 11 mm

0.13 m2K/W

(1.30 TOG)

Parkett

Parquet

Parketta

< 22 mm

0.11 m2K/W

(1.10 TOG)

Rl

VORSICHTSMASSNAHMEN
SAFETY WARNINGS
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Die Installation ist ausschließlich durch eine Elektrofachkraft sorgfältig nach den Regeln DIN-VDE auszuführen. Andernfalls erlischt die Garantie. Trennen
Sie die Leitungen von der Spannung, bevor Sie einen Thermostat installieren, überprüfen oder austauschen. Es dürfen nur Kunststoffunterputzdosen für die
Installation des Thermostates eingesetzt werden. Stellen Sie während der Installation des Wellrohrs (Ø 16mm) und nochmals vor der Verlegung des
Estrichs sicher, dass der Sensor im Wellrohr verlegt und wieder herausgenommen werden kann.
Only qualified electricians are allowed to work on electrical connections and the electric supply of the device according to national laws and regulations.
Otherwise, the warranty invalidates. Switch off power from all wiring before installing, testing or replacing the thermostat. Only use plastic electrical wall
mounting boxes for the thermostat installation. Ensure that the sensor can be placed into and removed from the corrugated tube (Ø 16mm); once
during installation of the tubing and again before installation of the floor finish.
Az elektromos kötések kivitelezését csak szakképzett villanyszerelő végezheti a megfelelő előírások és szabványok követelményeinek betartásával.
Egyébként a garancia is érvényét veszti. A termosztát telepítése, tesztelése és cseréje előtt kapcsolja le a tápfeszültséget. Csak a műanyag, fali süllyeszthető
dobozt használjon a termosztát telepítéséhez. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő elhelyezhető és eltávolítható a védőcsőből (Ø 16mm) mind a
telepítéskor mind a padlóburkolat elhelyezése előtt.

BEANSTANDUNGEN
CLAIMS
REKLAMÁCIÓ
Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
In case of failure during the warranty period, please contact the seller.
Garanciaidőn belüli probléma esetén, kérjük forduljon a kereskedőjéhez.

GARANTIE
WARRANTY
GARANCIA
Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung des Heizkabels mit der Konstruktionsbeschreibung unter der Annahme der Beachtung der Montage- und
Betriebsanleitung.
Garantiezeitraum – 2 Jahre ab Kaufdatum.
Tritt innerhalb des Garantiezeitraums ein Mangel auf, des auf eine fehlerhafte Herstellung zurück zu führen ist, so hat der Kunde das Recht auf
Nacherfüllung. Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung, Beschädigung durch Fremdverschulden, falscher Installation (nicht der Anleitung folgend)
oder deren Folgeschäden, sind von der Garantie ausgenommen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.
Garantieleistungen werden nur gegen Vorlage des Kaufbelegs erbracht.
The manufacturer guarantees the conformity of the heating cable with the design description, assuming compliance with the assembly and operating
instructions.
Warranty period – 2 years from date of purchase.
In case of a failure during guarantee period casued by a manufacturing defect, the customer has the right to supplementary performance. The warranty
does not cover any damages due to inadequate handling, damages through a third party, wrong installation (not following the manual) or its consequential
damages. Please keep your receipt.
For any warranty claims you have to show your sales receipt.
A gyártó garantálja, hogy a fűtőkábel megfelel a tervezési leírásnak, feltételezve, hogy betartották a telepítési és üzemeltetési útmutatót.
Garanciaidő – a vásárlás napjától számított 2 év.
A garanciaidőn belül történt gyártásból eredő hibák esetén a felhasználónak jogában áll a készülék javítását vagy cseréjét kérni. A garancia nem vonatkozik
a nem megfelelő kezelésből, harmadik fél által okozott vagy rossz telepítésből (nem az útmutató szerinti) fakadó meghibásodásokra és következményes
károkra. Kérjük őrizze meg a számláját.
Minden garanciális igényhez szükség van a vásárlást igazoló számlára.

Verlegeanleitung beachten
Follow the installation manual instructions
Tartsa be a telepítési útmutatót

Vor Beschädigung schützen
Protect against damage
Sérüléstől óvja

Minimale Installationstemperatur
Minimum installation temperature

Spannungsversorgung
Power supply

Minimális telepítési hőmérséklet

Tápfeszültség
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GARANTIESCHEIN
GUARANTEE CARD
GARANCIAJEGY
Ausgefülltes Prüfprotokoll ist Grundlage für Garantieanspruch.
The filled out resistance acceptance test certificate is necessary for warranty claims.
Kitöltött ellenállásmérési jegyzőkönyv szükséges a garanciális igény érvényesítéséhez.

Name / Name / Név

E-Mail / e-mail / E-mail

Straße / Street / Utca

Installateuer / Installer / Telepítő

Postleitzahl, Stadt / Postal Code, City / Irányítószám, város
Unterschrift / Signature / Aláírás

Land / Country / Ország
Tel / Tel / Tel

Heizkreis-Typ:
Kaufdatum / Purchase date / Vásárlási dátum

Heating section type:
Fűtőkábel típusa:

Installationsdatum / Installation date / Telepítési dátum
Erste Messung: Vor und nach Verlegung des Heizkabels.
First measurement: Before and after installation of the heating cable.
Első mérés: a fűtőkábel telepítése előtt és után.

Der Sensor kann während der Installation des Heizkabels wieder durch das Wellrohr (Ø 16mm) herausgenommen werden.
The sensor can be removed through the corrugated tube (Ø 16mm) during installation of the heating cable.
Az érzékelő eltávolítható a védőcsőből (Ø 16mm) a fűtőkábel telepítés során.
Gesamtwiderstand in W
vor Einbau

W

nach Einbau

Total resistance in W
before installation
after installation

W

W
W

Összellenállás W
Telepítés előtt

MW

Isolation resistance in MW ( >20 MW)
before installation
after installation

MW

Szigetelési ellenállás MW ( >20 MW)
Telepítés előtt
Telepítés után

Telepítés után

W

Isolationswiderstand in MW ( >20 MW)
vor Einbau
nach Einbau

MW

W

MW
MW
MW

Zweite Messung: Vor und nach Verlegung des Bodenbelags.
Second measurement: Before and after installation of the flooring.
Második mérés: a padlóburkolat elkészítése előtt és után.
Der Sensor kann vor der Verlegung des Fußbodens wieder durch das Wellrohr (Ø 16mm) herausgenommen werden.
The sensor can be removed through the corrugated tube (Ø 16mm) before installation of the flooring .
Az érzékelő eltávolítható a védőcsőből (Ø 16mm) a padlóburkolat elkészítése után.
Gesamtwiderstand in W
vor Einbau

W

nach Einbau

Total resistance in W
before installation
after installation

W

W
W

Összellenállás W
Telepítés előtt

MW

Isolation resistance in MW ( >20 MW)
before installation
after installation

MW

Szigetelési ellenállás MW ( >20 MW)
Telepítés előtt
Telepítés után

Telepítés után

W
8

Isolationswiderstand in MW ( >20 MW)
vor Einbau
nach Einbau

W

MW

MW
MW
MW

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
MŰSZAKI ADATOK
Spannung

Power supply

Tápfeszültség

230 VAC, 50 Hz

Leistung TLBE

Linear output TLBE

Teljesítmény TLBE

15-18 W/m

Leistung GB

Linear output GB

Teljesítmény GB

12 W/m

Max. Umgebungstemperatur

Max. ambient temperature

Max. környezeti hőmérséklet

+90 °C

Min. Lagertemperatur

Storage temperature

Min. tárolási hőmérséklet

-20 °C

Min. Installationstemperatur

Min. installation temperature

Min. telepítési hőmérséklet

-10 °C

Min. Biegeradius

Min. bending radius

Min. hajlítási sugár

30 mm

IP Schutzgrad

IP protection level

IP védettség

IP 67

GB
230 V

W

GB-130-11
GB-220-18
GB-300-25
GB-470-39
GB-815-63
GB-1040-86
GB-1800-155

130
220
300
470
815
1040
1800

m²
0,8 - 1,0
1,4 - 1,7
2,0 - 2,3
3,0 - 3,6
5,4 - 6,2
7,0 - 8,0
12,0 - 13,8

A
0,6
1,0
1,3
2,0
3,5
4,5
7,8

W
366,3 - 424,3
224,5 - 260,3
169,7 - 196,6
98,5 - 114,3
60,6 - 70,8
44,9 - 53,9
24,4 - 28,3

TLBE
230 V

W

TLBE -7-105
TLBE -9.5-150
TLBE -12.5-210
TLBE -15.5-260
TLBE -21-350
TLBE -27-460
TLBE -33-560
TLBE -42-730
TLBE -55-980
TLBE -71-1265
TLBE -84-1500
TLBE -102-1855
TLEB -131-2530
TLBE -159-1680

105
150
210
260
350
460
560
730
980
1265
1500
1855
2530
2680

m²
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
1,7 - 2,6
2,3 - 3,4
3,0 - 4,3
3,7 - 5,5
4,8 - 7,2
6,5 - 9,6
8,0 - 12,0
10,0 - 14,8
12,8 - 17,0
16,8 - 25,0
17,8 - 26,0

A
0,5
0,7
0,9
1,1
1,5
2,0
2,4
3,1
4,3
5,5
6,5
8,1
11,0
11,7

W
466,1 - 539,8
316,2 - 366,3
237,8 - 275,4
193,1 - 223,9
142,4 - 164,9
102,1 - 118,5
83,2 - 96,6
63,0 - 73,7
47,3 - 55,3
36,9 - 42,8
30,2 - 36,2
26,5 - 32,7
19,93 - 23,07
18,80 - 21,79
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NOTIZEN
NOTE
JEGYZET
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NOTIZEN
NOTE
JEGYZET
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All information given are believed to be reliable and correct according to the best of our knowledge. Modifications, mistakes and printing errors do
not justify claims for compensation. The manufacturer‘s and supplier‘s only obligations for this product are those in the general business terms of
delivery. Specifications are subject to change without prior notice.
Minden megadott információt megbízhatónak tartunk, és a jelenlegi információink szerint pontosak. Módosítások, hiányosságok és nyomdaihibák
nem lehetnek kompenzációt jelentő okok. A gyártó és szállító kötelezettségeit a termékkel kapcsolatban az Általános Szerződési Feltételek
tartalmazzák. A specifikáció változtatásának jogát előzetes figyelmeztetés nélkül fenntartjuk.
12

INST-0103-TLBE-GB-ID-260418

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Änderungen, Irrtümer
und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Für die Haftung gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Technische Änderungen behalten wir uns ohne entsprechende Vorankündigung vor.

